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План  

виховної  роботи 

пришкільного мовного табору 

                  «Butterflies» 
Саївського НВК:  

Саївська ЗОШ І-ІІІ ступенів-Саївський  ДНЗ 

 

Тема «Відпочинок та дозвілля» 
 

 

 



The magic of friendship 

9.00 – 10.00- Урочисте відкриття табору. Знайомство з правилами перебування 

в таборі. Ознайомлення з планом роботи табору. Інструктаж з охорони життя та 

безпеки вихованців. 

10.00 -10.30 - Формування загонів. Обговорення назви, емблеми та девізу. 

Вивчення девізу, виготовлення емблеми. 

10.30 – 11.00 – Перерва 

11.00- 11.30 - Малюнок на асфальті: «Hello, summer» 

11.30 -12.00 – Ознайомлення з планом роботи над  постером « My favourite 

cartoon characters» 

12.30 -13.00- Гра «Футбол» 

13.00 -13.30- Підсумки роботи за день. Ознайомлення з планом роботи на  

наступний день. 

                                      The magic of happines 

8.45– 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30 -10.00 –Розучування пісні  «If you are happy and you know it» 

10.00 -10.30-  Складання діаграми « I am happy when…» 

10.30 -11.00 – Перерва. 

11.00-12.00 – Перегляд мультфільмів англійською мовою 

12.30 -13.00 –Гра «Футбол». Підсумки роботи за день 

                           The magic of sport 

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30- 10.30 – Розгадування загадок та кросвордів про спорт. Перегляд відео про 

відомих спортсменів. 

10.30 - 11.30-  Спортивні змагання «Who is stronger, quicker and  cleverer». 

11.30- 12.00- Перерва. 

12.30-13.00 – Створення презентації «My favourite sportsman» 

13.00- 13.30 –  Підготовка до дня казки. Підсумки роботи за день. 

                             



The magic of nature 

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30-10.30 – Складання розповіді «I love nature» 

10.30.-12.00- Прогулянка до лісу та саду за селом 

12.30. -13.00 – Конкурс малюнків «Nature around us» 

13.00 -13.30 - Підсумки роботи за день. Підготовка до дня казки. 

                                          The magic of trip 

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30 - 11.00 – Подорож історичними місцями села 

11.00 -12.00 –Перегляд мультфільмів англійською мовою. 

12.30-13.00 –  Ігри на свіжому повітрі. 

12.30 -13.00 -  Перегляд відео про відомих англійських співаків 

13.00.- 13.30- Робота над постером  «My favourite cartoon characters» 

The magic of music 

 8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30- 10.30 –  Розучування пісні англійською мовою 

10.30 - 11.30 – Конкурс на кращого виконавця пісні, прослухування улюблених  

музичних композицій 

11.30  -12.00 -Перерва 

12.30-13.00-  Рухливі ігри на свіжому повітрі. 

13.00- 13.30 –Робота над постером табору. Підсумки роботи за день 

                              The magic of language 

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30-10.00-  Відео «What does the journalist do»  

10.00-11.00 -  Екскурсія до сільської бібліотеки 

11.00-11.30 – Мовний етикет в англійській мові (відео) 

11.30 - 12.00 –Перерва 

12.30 -13.00–Виготовлення постера «Good manners» 



13.00- 13.30 – Підготовка до дня казки. Підсумки роботи за день.    

                            The magic of Ukraine                                                                              

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30- 10.00 –Ігрове шоу «I love Ukraine» 

10.00- 10.30 –  Краєзнавча вікторина « Do you know our Motheland?».  

10.30 -11.00 –Перерва на свіжому повітрі 

11.00- 12.00- Перегляд відео «Excursion around Ukraine» 

12.30 -13.00 – Робота над постером. 

13.00 - 13.30 – Підсумки роботи за день. Ознайомлення з планом роботи на 

наступний день. 

 

                            The magic of fairy tales 

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30 – 10.00- Інсценізація  cучасної казки «The turnip» 

10.00 -10.30- Перерва на свіжому повітрі. 

10.30 -11.30 –Перегляд казок англійською мовою. 

11.30 - 12.00 –Флешмоб  казкових песонажів 

 Підсумки роботи за день. Робота з постером табору          
                          

 

Good-bye, my summer camp 

8.45 – 9.00 - Ранкова зарядка  

9.30 -10.00 –Підведення підсумків роботи  табору 

10.00- 10.30- Флешмоб «We are friendly». 

10.30- 11.00- Презентація постера « My favourite cartoon characters» 

11.00- 11.30- Нагородження учасників табору солодощами. 

11.30-12.00 –Лінійка закриття табору. 


